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A área protegida (350 hectares), localizada nas freguesias de Bertiandos S. Pedro d’Arcos, em

Ponte de Lima, inclui vários valores naturais que a tornam num importante espaço de

conservação e divulgação da natureza e da biodiversidade a nível regional, nacional e

internacional. Isto deve-se à presença de uma grande variedade de habitats prioritários de

conservação associados a uma zona húmida continental.

No espaço existe uma rede de percursos pedonais (de baixa di�culdade) que circundam as

lagoas, e que promovem o contacto direto com a natureza. O percurso pode ser iniciado a partir

de Bertiandos, com uma amostra de casas senhoriais (Solar de Bertiandos) Depois de atravessar

o rio Estorãos com a sua bela ponte, entra-se na rede de percursos sinalizados.

O Centro de Interpretação Ambiental, 1,5 km mais à frente, é fundamental, e é onde se pode

encontrar informação sobre a fauna, �ora, interpretação do território, características especí�cas

do rio Lima, etc. As espécies de árvores presente na Área Protegida são salgueiros, amieiros,

carvalhos, bétulas e freixos. A vida selvagem tem presente anfíbios, pequenos mamíferos e,

sobretudo, aves, tanto migratórias como sedentárias.

Localização

Centro de Interpretação Ambiental (Telefone 00351 258 240 201;

lagoas@cm-pontedelima.pt) Rua da Lagoa, 476. Arcos-Ponte de Lima.

Acesso pela freguesia de Bertiandos. Coord. GPS: 41.76465638423216,

-8.642545173242839.

Coordenadas:

41.76465638423216, -8.642545173242839

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Possibilidade de visitas guiadas para grupos a

partir de 30€. Preços especiais para escolas.

Hospedagem no entorno da lagoa, aluguer de

equipamentos e atividades programadas.

Quinta Pedagógica de Pentieiros com visita

livre ou para grupos (Telefone: 00351 258 240

202). Espaço “Ciência Divertida” para as escolas

de Segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e

das 14h00 às 17h30 com marcação (Telefone

00351 258 240 201).
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